
dla kandydatów z: Ukrainy, Bia³orusi,
oraz z krajów Azji Œrodkowej i Kaukazu

Rosji

Program Stypendialny Rz¹du RP
dla M³odych Naukowców
VII edycja na rok akad. 2009/2010

Warunki i zakres stypendium oraz wymagania dla kandydatów –
patrz w folderze lub na stronie orazwww.msz.gov.pl www.studium.uw.edu.pl

Stypendia bêd¹ przeznaczone na pobyt naukowy
na uniwersytetach polskich

w okresie od wrzeœnia 2009 r. do czerwca 2010 r.



I. KANDYDACI

9 miesiêcy
10-ciu

miesiêcy

1 wrzeœnia 2009 r. do 31 lipca 2010 r.

1 marca 2009 r.

II. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Zainicjowany w roku 2003 „Program Stypendialny dla M³odych Naukowców”
adresowany jest do kandydatów z: Rosji, Ukrainy, Bia³orusi oraz z krajów Azji Œrodkowej
i Kaukazu. W roku akademickim 2009/10 bêdzie mia³a miejsce VII edycja.
2. Preferowane s¹ kandydatury osób mog¹cych wykazaæ siê ju¿ pewnymi osi¹gniêciami
naukowymi i/lub aktywnoœci¹ organizacyjn¹, których dotychczasowa dzia³alnoœæ daje
najwiêksz¹ mo¿liwoœæ wykorzystania w ich krajach zdobytej w Polsce specjalizacji w ró-
¿nych dziedzinach ¿ycia naukowego i dzia³alnoœci spo³ecznej.
3. Stypendia s¹ przyznawane na realizacjê sta¿y naukowych, maj¹cych charakter 1-rocz-
nych indywidualnych studiów uzupe³niaj¹cych.
4. Ka¿dy z zakwalifikowanych kandydatów mo¿e otrzymaæ stypendium jednorazowo na
okreœlony czas i bez mo¿liwoœci przed³u¿enia na rok nastêpny.
5. Czas trwania sta¿u i wyp³aty stypendium wynosi . Istnieje mo¿liwoœæ
dodatkowego stypendium i przed³u¿enie go na lipiec 2010 r., czyli ³¹cznie do

, jeœli koordynator programu, w porozumieniu z tutorem, wyst¹pi o takie
przed³u¿enie. Mo¿e to nast¹piæ jedynie w przypadku wype³nienia wszystkich naukowych
warunków stypendium, w tym obrony pracy dyplomowej na ocenê co najmniej dobr¹, oraz
udzia³u w programach naukowych odbywaj¹cych siê w tym czasie.
6. W³aœciwe konsulaty RP bêd¹ przyznawaæ osobom, które otrzyma³y stypendium wizy
na okres od
7. Wysokoœæ stypendium wynosi 1350 z³otych. Zakwaterowanie i wy¿ywienie stypendyœci
pokrywaj¹ we w³asnym zakresie.
8. Miejsce sk³adania aplikacji - w³aœciwa terytorialnie Ambasada RP.
9. Termin sk³adania aplikacji up³ywa
10. Komplet dokumentów nale¿y z³o¿yæ osobiœcie lub przes³aæ poczt¹ (z dopiskiem na
kopercie „Stypendia dla M³odych Naukowców") do w³aœciwych terytorialnie placówek
dyplomatycznych RP.

1. Ukoñczone pe³ne studia wy¿sze (4- lub 5-letnie, koñcz¹ce siê obron¹ pracy
dyplomowej lub magisterskiej) na kierunkach humanistycznych: stosunkach
miêdzynarodowych, politologii, dziennikarstwie, socjologii, etnologii, kulturoznawstwie,
psychologii spo³ecznej, administracji i zarz¹dzaniu oraz prawie.
2. Wiek kandydatów - do 35 lat.
3. Ogólna orientacja w polskiej problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub
dziedzin pokrewnych, zw³aszcza w odniesieniu do okresu od XIX do XX wieku,
4. Znajomoœæ jêzyka polskiego, gwarantuj¹ca rozumienie wyk³adów z dziedziny
kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu (zob. V-5).
5. W wyj¹tkowych wypadkach mo¿liwe bêdzie zakwalifikowanie osób nie znaj¹cych
jêzyka polskiego. Stypendyœci tacy bêd¹ jednak zobowi¹zani do samodzielnej nauki jêzyka
po otrzymaniu powiadomienia o zakwalifikowaniu oraz odbêd¹ dodatkowy intensywny
kurs jêzyka polskiego .

historii,

(zob. V-5)



III. WYMAGANE DOKUMENTY

IV. TRYB KWALIFIKACJI

1 marca 2009 r.

31 marca 2009 r.

15 kwietnia – 15 maja 2008 r.

15 czerwca 2009 r.

15 lipca 2009 r.

1. Kopia dyplomu ukoñczenia pe³nych studiów wy¿szych, równorzêdnych z polskimi
studiami magisterskimi lub urzêdowe poœwiadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
lub pracy etatowej.
2. Kwestionariusz kandydata.
3. Zwiêz³y list motywacyjny ze wskazaniem wybranego kierunku studiów, ewentualnie
uczelni w Polsce lub polskiego opiekuna naukowego.
4. Curriculum vitae w jêzyku polskim lub angielskim pisane w porz¹dku od najnowszych
zdarzeñ, wraz z fotografi¹ w wersji tradycyjnej, b¹dŸ elektronicznej.
5. Rekomendacja min. 1 autorytetu naukowego ogólnie z dziedziny specjalizacji
kandydata lub z dziedziny, której szczegó³owo dotyczy plan pobytu na stypendium.
6. Lista publikacji, osi¹gniêæ i projektów zawodowych.
7. Œwiadectwa potwierdzaj¹ce znajomoœæ jêzyka polskiego lub angielskiego.
8. Ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mog¹ce - zdaniem kandydata -
pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we w³aœciwej ocenie jego kandydatury.

1. Termin sk³adania aplikacji up³ywa
2. Kwalifikacja kandydatów odbywa siê w dwóch etapach:

a) I etap obejmuje kwalifikacjê, przeprowadzon¹ w oparciu o nades³ane dokumenty
przez komisjê w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostan¹
wyznaczone do

b) II etap kwalifikacji polega na przes³uchaniu kandydatów przez wyjazdowe Komisje
Kwalifikacyjne w okresie

3. Przes³uchania kandydatów przez Komisje Kwalifikacyjne odbywaj¹ siê:
a) dla obywateli Federacji Rosyjskiej w Ambasadzie RP w Moskwie,
b) dla obywateli Republiki Ukrainy w Ambasadzie RP w Kijowie,
c) dla obywateli Republiki Bia³orusi w Ambasadzie RP w Miñsku,
d) dla obywateli krajów Zakaukazia w Ambasadzie RP w Tbilisi,
e) dla obywateli krajów Azji Œrodkowej w jednej z placówek w tym regionie.

4. O szczegó³owym terminie przes³uchañ kandydaci zostan¹ powiadomieni przez
placówki dyplomatyczne RP.
5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostan¹ poinformowani przez odpowiednie
placówki dyplomatyczne RP w terminie najpóŸniej do
6. O przydziale do konkretnego uniwersytetu w Polsce stypendyœci i placówki
dyplomatyczne RP zostan¹ powiadomieni przez Studium Europy Wschodniej UW
najpóŸniej do



V. OBS£UGA ORGANIZACYJNA I INNE WARUNKI REALIZACJI STYPENDIUM

6 wrzeœnia 2009 r.
3 sierpnia 2009 r.

1 paŸdziernika 2009 r.
31 lipca 2010 r.

styczniu i maju 2010 r.

24 czerwca 2010 r.

w ostatnim tygodniu czerwca 2010 r.

1. Stypendia s¹ realizowane na warunkach ogólnych, okreœlonych w Rozporz¹dzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 12 paŸdziernika 2006 roku (Dz.U. z 2006r.
Nr 190, poz.1406).
2. Realizacjê stypendiów zapewnia Biuro Uznawalnoœci Wykszta³cenia i Wymiany
Miêdzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego RP.
3. Studium Europy Wschodniej zapewni koordynacjê akademick¹ w ci¹gu trwania Sty-
pendium i przydzieli stypendystów do uczelni w Polsce.
4. Uczelnie, do których skierowano stypendystów wyznacz¹ opiekunów naukowych
(tutorów), którzy podejm¹ siê opieki naukowej nad stypendystami oraz bêd¹
promotorami ich prac dyplomowych. Studium Europy Wschodniej powiadomi
poszczególnych stypendystów o przydzielonej uczelni i osobie tutora.
5. Realizacja Programu rozpoczyna siê (w wypadku stypendystów
opisanych w punkcie II-5 rozpocznie siê ) Kursem Przygotowawczym,
prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim, obejmuj¹cym wyk³ady ogólne oraz uzu-
pe³niaj¹cy kurs jêzyka polskiego. Realizacja programu stypendium (studiów), ju¿ w przy-
dzielonych uczelniach – rozpocznie siê od i zakoñczy 30 czerwca
2010 r. Ewentualne dodatkowe stypendium zakoñczy siê (zob. I-5).
6. Koszty podró¿y do Polski i z Polski pokrywa stypendysta.
7. Stypendyœci s¹ zobowi¹zani posiadaæ polisê ubezpieczeniow¹ na koszty leczenia,
obejmuj¹c¹ okres pobytu na stypendium – wykupion¹ w swoim kraju, b¹dŸ w Polsce (jej
koszt wynosi oko³o 45,- PLN miesiêcznie).
8. Do obowi¹zków stypendysty nale¿y:

a) ustalenie z tutorem rocznego programu pobytu na Stypendium.
b) ustalenie z tutorem zakresu i tematu pracy dyplomowej.
c) ustalenie z tutorem tematów 2 referatów (czêœci pracy dyplomowej), wyg³aszanych

w
d) udzia³ w minimum 5 zajêciach akademickich tygodniowo (seminariów, wyk³a-

dów etc.), zgodnych z tematyk¹ pobytu, w tym obowi¹zkowo zajêæ prowadzonych
przez tutora i, jeœli to mo¿liwe, zajêciach metodologicznych z zakresu specjalizacji
stypendysty.

e) udzia³ w zajêciach dodatkowych z jêzyka polskiego, jeœli dana uczelnia stworzy
bezp³atnie tak¹ mo¿liwoœæ.

f) sta³y kontakt z tutorem w ramach cotygodniowych 1-godzinnych konsultacji.
g) przygotowanie pracy dyplomowej o objêtoœci min. 50 str., opatrzonej w³aœciwym

aparatem naukowym, napisanej w jêzyku polskim.
h) obrona (prezentacja) pracy dyplomowej najpóŸniej do

9. W przypadku niewywi¹zywania siê stypendysty z ww. obowi¹zków, a tak¿e w
przypadku ³amania prawa RP, przepisów uczelni, b¹dŸ te¿ ogólnych zasad wspó³¿ycia
spo³ecznego, stypendium mo¿e zostaæ wstrzymane.
10. Wrêczenie dyplomów ukoñczenia „Programu Stypendialnego Rz¹du RP dla M³odych
Naukowców” odbêdzie siê w Warszawie,
11. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP d¹¿yæ bêdzie do tego, aby umo¿liwiaæ lub
wspomagaæ wzajemne kontakty i spotkania Absolwentów „Programu Stypendialnego
Rz¹du RP dla M³odych Naukowców”. Pierwszy z takich zjazdów Absolwentów odby³ siê
ju¿ w paŸdzierniku 2008 r. w Warszawie.


